
JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

 
Megija Kontvainite  

Elīza Rudzīte 

Daniels Strods 

Tā kā saule ābeļziedam 

Esiet savam bērnam klāt, 

Lai no jūsu mīlestības 

Viņš var mūžu darināt! 

/K. Apškrūma/  

Jau pavisam drīz, 2018. gadā, svinēsim mūsu Latvijas simtgadi. Ko 

gan mēs varam uzdāvināt Latvijai? Labos darbus, mīlestību pret šo 

zemi, mācīt nākamajām paaudzēm pārmantotās dzīves gudrības. 

Latvijas republikas proklamēšanas 99. gadadienas svinības Malnavas pa-

gasta pašdarbniekiem bija pārdomu, pozitīvu emociju un gandarījuma pie-

pildītas. 

10. novembrī Bozovas etnogrāfiskajam ansamblim (vadītāja Agnese Med-

ne) bija vienreizēja iespēja apsveikt Latviju dzimšanas dienā. Latvijas Na-

cionālajā bibliotēkā Folkloras krātuves ierakstu studijā tika iedziedāta 31 

tautasdziesma no bozoviešu dziesmu pūra. Pēc 4 stundu nepārtraukta dar-

ba bija patīkams nogurums un neaprakstāma gandarījuma sajūta par to, ka 

arī nākamajām paaudzēm tiks saglabāts šis mantojums. 

Par ieraksta īpašāko brīdi kļuva ansambļa ilggadējās teicējas Emīlijas 

Škenes un Agnese Mednes dziedā-

tā „Kaseitis dzīsme”, kurā 24 pan-

tiņos tiek izstāstīts jaunas meitas 

grūtais liktenis. 

Šie ieraksti būs unikāla liecība par 

Bozovas etnogrāfisko ansambli un 

tā dziedātājiem, kā arī Ziemeļlatga-

les, īpaši Abrenes puses, dziedāša-

nas tradīcijām. 

11.novembī kopā ar Kārsavas no-

vada iedzīvotājiem Malnavas Ro-

žukroņa Dievmātes Romas katoļu 

baznīcā ar lūgšanām, dziesmām un 

dzeju pieminējām Brīvības cīņās 

kritušos. Paldies visiem, kas šo pa-

sākumu palīdzēja veidot īpaši svi-

nīgu: KMMS audzēkņiem un pe-

dagogiem, Kārsavas vidusskolas 

meiteņu vokālajam ansamblim (sk. 

L.Žukovska), Malnavas koledžas 

jauniešu deju kolektīvam 

“Malnava” (sk.A.Medne) un literā-

rajam pulciņam (sk. I.Miņina), vo-

kālajam ansamblim 

“Konsonanse” (vad.L.Žukovska), prā-

vestam Jāzepam Aglonietim, Kārsavas novada jaunsargiem un zemessar-

giem, kā arī visiem pasākuma apmeklētājiem. 

Par tradīciju ir kļuvis svētku koncerts Malnavā. 15.novembī Malnavas 

koledžas zāle bija piepildīta ar mīlestību vienam pret otru, ģimeni, savu 

tēvu zemi. Latvijas dzimšanas dienas svinībās piedalījās dažādu paaudžu 

malnavieši, Malnavas koledžas jaunieši un Kārsavas vidusskolas skolēni. 

Mīlēsim savu zemi! Ne velti Dievs tieši mums ir atvēlējis skaistākos saul-

lēktus un saulrietus, ziedošākās pļavas, tīrākos ūdeņus un zilākās debesis 

virs galvas. 

Irēna Kaupuže 

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja  

MANA LATVIJA! TAVA LATVIJA! MŪSU LATVIJA! 

SVEICAM NOVEMBRĪ 

JAUNIZVEIDOTĀS ĢIMENES 

Iveta un Oļegs Astreiko 

Aija un Juris Nagļi 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā pastiepsim pretim viens otram roku, ne lai ko ņemtu vai dotu, bet cits citu lai 

justu, lai mēs turētos kopā! Bet Jaunajā 2018. gadā novēlam paveikt nepaveicamo, saglabāt iegūto un sasniegt 

iecerēto! 

Goliševas, Mežvidu, Mērdzenes, Salnavas un Malnavas pagastu pārvalžu vadītāji  

Šis ir dāvināšanas laiks. Mēs katrs esam tik bagāti, cik liela ir mūsu vēlme dāvināt. 

Saviem mīļajiem dāvāsim kopā būšanas burvību - laiks nedaudz pierimst, ļaujot ieskatīties vienam otra sirdīs. 

Siltus skatienus, labdienu un paldies vārdus dāvināsim kaimiņam, sētniekam, garām gājējam uz ielas.  

Mazās, bet nozīmīgās dāvanas apliecina mūsu rūpes vienam par otru.  

Lai sirds top gaiša un tīra kā šie Kristus dzimšanas svētki!  

 

Kārsavas novada pašvaldības vārdā,  

Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

GAIŠUS UN PIEPILDĪTUS JUMS ZIEMASSVĒTKUS 

UN IZAICINĀJUMIEM BAGĀTU JAUNO 2018. GADU! 
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PASĀKUMU PLĀNS 

16. decembrī Kārsavas KN Labdar ības pasākums. Informācija par  pasākuma laiku afišās. 

17. decembrī plkst. 13.00 Kārsavas mūzikas un mākslas skolā prāta spēles “Aļberts”. 

21. decembrī Kārsavas KN Kārsavas vidusskolas Ziemassvētku pasākums. Informācija par  pasākuma laiku afišās. 

22. decembrī plkst.10.00 Salnavas KN Svētku eglītes pasākums Salnavas pamatskolas skolēniem un  Salnavas pagasta pirmsskolas vecuma bēr-

niem. 

24. decembrī plkst.17.00 Mežvidu baznīcā gar īgo dziesmu koncer ts " Tik vieglās domās..." .  

25. decembrī plkst. 11.00 Goliševas KN Bērnu eglīte. 

25. decembrī plkst.18.00 Mežvidu KN Ziemassvētku pasākums " Ooo jau Zīmyssvātki klot! "  turpinājumā groziņu BALLE, spēlē DACE.  

25. decembrī plkst.19.00 Mērdzenes KN koncer ts " Šis br īnumu laiks..." . 

25. decembrī plkst. 19.00 Salnavas KN Ziemassvētku koncer ts "  ..par  baltu pasauli un Tevi.."  

25. decembrī plkst. 22.00 Mērdzenes KN Ziemassvētku balle kopā ar  Ināru. Ieeja bez maksas.  

25. decembrī plkst. 22.00 Goliševas KN Ziemassvētku diskotēka. 

25. decembrī plkst. 22.00 Salnavas KN Ziemassvētku balle. 

26. decembrī plkst. 12.00 Kārsavas KN Ziemassvētku pasākums mazajiem kārsaviešiem, kur i neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.  

27. decembrī plkst.13.00 Malnavas muižas zālē Ziemassvētku pasākums bērniem " Zaķis Fiksis, zaķene Fiksa un lielais kalendārs" .  

29. decembrī plkst. 11.00 Kārsavas vidusskolas sporta zāle 2017. gada Ziemassvētku telpu futbola turnīrs 3x3.  

29. decembrī plkst. 19.00 Kārsavas KN Kārsavas novada spor tistu vakars “Egeite 2017”. 

29. decembrī plkst. 21.00 Goliševas KN karnevāls. Loter ija 1 eiro, ieeja 2 eiro, maskām ieeja bez maksas.  

30. decembrī plkst.19.00 Salnavas KN Salnavas amatier teātra lugas pirmizrāde. 

30. decembrī plkst. 22.00 Salnavas KN Vecgada balle. 

1. janvārī plkst. 01.00 Kārsavas KN Jaungada nakts balle ar  grupu " Ezers" . Ieeja 5,00 eiro. No 01.00 – 01.18 - 4,00 eiro. Galdiņus rezervēt 

zvanot: 29330637.  

1. janvārī plkst. 02.00 Goliševas KN Jaungada diskotēka. Ieeja bez maksas. 

6. janvārī plkst. 19.00 Mērdzenes KN koncer ts " Un atkal puteņo.." . 

6. janvārī plkst. 22.00 Mērdzenes KN Masku balle. Spēlē Edgars Čiževskis. Ieeja - 3.00 eiro. Rūpīgi veidotām maskām ieeja bez maksas.   

Visu gadu naudu krāju 

Trīnes dienu gaidīdama, 

Kad atnāca Trīnes diena 

Par kapeiku brandavīnu. 

/Latviešu tautasdziesma/ 

 

Šogad senioru atpūtas pēcpusdiena sakrita ar Katrīnas dienu, ar īpaši 

skaistu pasākumu, kurš bija kupli apmeklēts. Pasākuma organizatori 

bija Goliševas pagasta ļaudis ar pārvaldnieku Anatoliju Posredniko-

vu. Aktīvi līdzdarbojās novada pašvaldība un novada pensionāru ap-

vienība. 

Katrīnas lomā ļoti labi bija iejutusies novada domes priekšsēdētāja Inā-

ra Silicka, bet Andreja loma labi piestāvēja Anatolijam Posrednikovam. 

Neiztika arī bez pensionāru apvienības valdes priekšsēdētājas Zofijas Riti-

ņas. 

Vārda dienā tika godinātas visas klātesošās Katrīnas, Trīnes, Kadrijas 

un Kates.  

Šogad tika uzrunāti jaunie seniori no visa novada, tādi ir 57. Iedrošinā-

jās ierasties nedaudzi, paldies viņiem par to. Koncertā uzstājās: Goliševas 

sieviešu vokālais ansamblis “STRAUJUPĪTE", atraktīvās dziedātājas va-

dīja Anatolijs Posrednikovs. Kārsavas senioru vokālais ansamblis 

“SENDIENAS” skanīgās dziedātājas un burvīgā soliste Lidija Nikolajeva, 

vadītāja Antoņina Pitkeviča, senioru deju kopas “SENLEJA” nerātnās de-

jotājas, vadītājs Dainis Jezupovs. Mūsu koncertu kuplināja ciemiņi: seni-

oru deju kopas “ZELTA ATVASARA” daiļās dejotājas, vadītāja Iveta 

Rundāne no Rēzeknes un seni, bet mīļi draugi “PITALOVAS” senioru 

koris ar izsmalcināto vadītāju Margaritu Mihailovu. 

Pēc koncerta visi mielojāmies ar garšīgu torti, tēju un kafiju. Dejojām 

kā jaunībā - līdz rīta gaismai, šoreiz gan līdz vēlam vakaram. Muzicēja 

Guna. 

Paldies visiem pašdarbības kolektīvu dalībniekiem, ciemiņiem, pašval-

dībai, organizatoriem un tiem neredzamajiem gariņiem, kuri rūpējās par 

zāles un skatuves noformējumu, par mūziku, apskaņošanu, par komfortu, 

par to lai mēs visi justos labi. 

  

Zofija Ritiņa 

biedrības „Kārsavas novada pensionāru apvienība” valdes priekšsēdētāja  

 

 

SANĀKAM PULCIŅĀ KATRĪNDIENU SVINĒDAMI 



Pašvaldība 3 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              DECEMBRIS    2017 

NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS NOTIEK VINGROŠANAS NODARBĪBAS BĒRNIEM 

Kārsavas novada pašvaldības projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 

“Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas no-

vada iedzīvotājiem” ietvaros Kārsavas novada pašvaldības pirmssko-

las izglītības iestādēs jau aktīvi norisinās vingrošanas nodarbības bēr-

niem no 4 līdz 6 gadu vecumam vispārējās veselības veicināšanai un 

sirds asinsvadu sistēmas stiprināšanai Kārsavas novada iedzīvotā-

jiem.  

Projektā iesaistītas:  

  Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde; 

  Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”; 

  Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"; 

  Mērdzenes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde.  

Pasākumi iedzīvotājiem ir pieejami bez maksas. Nodarbības notiek fi-

zioterapeites Maritas Joņinas vadībā. 

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kār-

savas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbī-

bas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta 

mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pa-

kļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrī-

bas veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek 

finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Anna Zīmele 

projekta vadītāja 

KĀRSAVĀ PIEEJAMI FIZIOTERAPEITA PAKALPOJUMI 

Kārsavas novada pašvaldības 

jauno uzņēmēju biznesa ideju 

konkursā “Step Up!” projekta 

realizācijas gaitā Kārsavas no-

vadā no oktobra mēneša savu 

darbību ir uzsācis Fizioterapijas centrs "FizioPro". 

Fizioterapeits nodrošina cilvēka funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, no-

vērtēšanu un ārstēšanu, kas palīdz viņam atgūt zaudēto funkciju vai mazi-

nāt tās deficītu. Speciālists veic muskulatūras un locītavu fizisko izmeklē-

šanu, nosaka sāpju un fiziskās nespējas cēloni un piedāvā efektīgu, ne ķi-

rurģisku sāpju un nespējas likvidēšanu, tāpēc tā ir ideāla izvēle dažādas 

izcelsmes sāpju ārstēšanā. Lai mazinātu sāpes, atjaunotu muskuļu darbību, 

locekļu kustīgumu, stiprumu, izturību un koordināciju, fizioterapeiti iz-

manto ārstniecisko vingrošanu, manuālās fizioterapijas metodes, masāžu, 

teipošanu, īpašu fizioterapijas aparatūru u.c. 

Kādos gadījumos var palīdzēt fizioterapija? 

  kustību atjaunošana pēc operācijām, imobilizācijām, endoprotezēša-

nas, saišu un muskuļu sastiepumiem, u.t.t; 

  muguras smadzeņu bojājumi, bērnu cerebrālā trieka, insults, perifēri 

nervu bojājumi u.t.t; 

  atveseļošanās posmā pēc miokarda infarkta un dažādām sirds operā-

cijām; 

  elpošanas sistēmas funkciju uzlabošana pie akūtām un hroniskām 

plaušu slimībām; 

  locītavu artrozes, reimatoīdais artrīts, juvenīlais idiopātiskais artrīts 

u.t.t; 

  grūtnieču un jauno māmiņu veselības veicināšana; 

  mazā iegurņa pamatnes muskuļu vājums, orgānu noslīdējumi un urī-

na nesaturēšana; 

  muguras sāpes, vispārīgs muskulatūras saspringums; 

  zīdaiņu muskulatūras tonusa izmaiņas, motorās attīstības traucējumi, 

handlings; 

 stājas un gaitas traucējumi bērniem un pieaugušajiem; 

  sporta traumas, traumu profilakses pasākumi - funkcionālie treniņi, 

traumu iespējamības mazināšanai profesionālajā sportā. 

Par “Step Up!” piešķirtā finansējuma apmēru iegādāta fizioterapijas 

kušete, inventārs, mēbeles. 

Iestāde ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā, tajā ir veiktas visas ne-

pieciešamās pārbaudes un ir saņemts ārstniecības iestādes kods.  

Pakalpojumi ārstniecības iestādē ir maksas, apkalpo arī apdrošināšanas 

polišu īpašniekus. 

Mājas lapa: www.fiziopro.mozello.lv 

INFORMĀCIJA PAR PABALSTIEM ZIEMASSVĒTKOS 

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad pabalstu Ziemassvētkos varēs 

saņemt visas daudzbērnu ģimenes, kurās ir bērni no 18 līdz 24 gadu 

vecumam, kuri mācās un ir vecāku apgādībā – EUR 30 apmērā par 

katru bērnu.  

Lai saņemtu pabalstu, vecākiem Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesnie-

gums un izziņa no mācību iestādes par bērnu no 18 līdz 24 gadu vecu-

mam, kurš mācās un ir vecāku apgādībā. 

Ziemassvētku pabalstu EUR 30 apmērā uz vienu mājsaimniecību varēs 

saņemt vientuļie pensionāri un invalīdi kopš bērnības. Pabalsti tiks 

izmaksāti pagastu pārvalžu un Kārsavas novada domes kasēs - pēc SD 

sastādīta saraksta. 

Papildus šogad Ziemassvētku pabalstu varēs saņemt: 

 trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, tajā skaitā 

trūcīgas vai maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes – EUR 50 par kat-

ru bērnu, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu un izziņu par  bēr-

nu no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās un ir vecāku apgādībā; 

  vienas atsevišķi dzīvojošas, nestrādājošas personas ar invaliditāti 

vai pensionāri, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas per-

sonas statuss – EUR 50 apmērā, iesniedzot Sociālajā dienestā iesnie-

gumu. 

Ziemassvētku pabalsta piešķiršanai, Sociālais dienests iesniegumus 

sāks pieņemt no šī gada 1.decembra. Pabalstus plānots izmaksāt no šī ga-

da 11. decembra līdz 22.decembrim. 

Par pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā 

Kārsavas novada iedzīvotāji, sasniedzot 80., 85., 90., 95. gadu vecumu 

no šī gada 1.decembra pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā saņems EUR 40 

apmērā, savukārt, sasniedzot 100. un vairāk gadu jubileju EUR 100 apmē-

rā. 

Sociālā dienesta vārdā, Kārsavas novada iedzīvotājiem novēlu gaišus, 

mierpilnus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 

 

Andžela Malakāne 

Sociālā dienesta vadītāja 
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Apstiprināti ar Kārsavas novada domes 

2017.gada 26.oktobra sēdes lēmuma 

Nr.15 , prot.nr.17 

Saistošie noteikumi Nr. 9 grozījumi 2016. gada 22. 

decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pa-

balstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo inicia-

tīvu izpildei Kārsavas novadā” 

Izdoti saskaņā ar LR likuma 

„Par pašvaldībām”  43.panta 3.daļu 

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 22. 

decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabal-

stiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei Kārsavas novadā” šādus grozījumus: 

1. Papildināt noteikumus ar 17.1.3. apakšapakšpunk-

tu šādā redakcijā: 

„17.1.3.  trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm ar 

bērniem – 50 euro par katru bērnu, uz pabalsta pie-

prasītāja iesnieguma pamata, iesniedzot Sociālajā 

dienestā izziņu no mācību iestādes par bērnu no 18 

līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās”; 

2. papildināt noteikumus ar 17.1.4. apakšapakšpunk-

tu šādā redakcijā: 

„17.1.4. vienām atsevišķi dzīvojošām, nestrādājošām 

personām ar invaliditāti vai pensionāriem, kuriem 

piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas sta-

tuss – 50 euro”, uz pabalsta pieprasītāja iesnieguma 

pamata”; 

izteikt 17.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

„17.1.1 pabalstu Ziemassvētkos piešķir, pamatojoties 

tikai uz vienu no 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. vai 17.1.4. 

apakšapakšpunktu”; 

izteikt 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„17.2. Pabalstu Ziemassvētkos 17.1.1., 17.1.3.; 

17.1.4.  apakšapakšpunktos minētajām personām 

izmaksā skaidrā naudā vai pārskaitot uz pabalsta pie-

prasītāja norēķinu kontu.” 

aizstāt 20.1. apakšpunktā skaitli „20” ar skaitli „40”; 

izteikt 211.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„211.1. Pabalsts veselības aprūpei ir pašvaldības so-

ciālais pabalsts medicīnisko pakalpojumu apmaksai, 

kuru piešķir vienu reizi gadā līdz 50 euro apmērā 

katram nestrādājošam pensionāram vai personai, ku-

rai ir noteikta invaliditāte, kuras ienākumi mēnesī 

nepārsniedz 260 euro”; 

Kārsavas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja 

I.Silicka 

PIELIKUMS 

Kārsavas novada Domes Lēmumam Nr.15 (prot.Nr. 

17) 

Kārsavas novada pašvaldības 

2017.gada 26. oktobra saistošo noteikumu 

Nr. 9 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par 

„Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” paskaidrojuma 

raksts: 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepiecie-

šamības pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts (turpmāk – Projekts) izstrādāts pama-

tojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldība 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi reali-

zēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, 

ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē 

vai arī  ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

Projekts izstrādāts ar mērķi atbalstīt sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju gru-

pas. Projektā ir paredzēts palielināt spēkā esošajos saistošajos noteikumos 

Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

Kārsavas novadā”  (turpmāk –Noteikumi) noteikto pabalstu nozīmīgā dzīves 

jubilejā personām, sasniedzot 80.;  85., 90., 95. gadu vecumu. 

Ņemot vērā kārtējā gada budžeta nefinansēto līdzekļu atlikumu kalendārā ga-

da VI. ceturksnī, kas saistīts galvenokārt ar trūcīgo personu (ģimeņu) skaita 

samazināšanos un  sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju skai-

ta samazināšanos, budžeta līdzekļus lietderīgi var izmantot atbalstot Kārsavas 

novada pašvaldības mazaizsargātos iedzīvotājus, piešķirot Ziemassvētku pa-

balstu trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kā arī trūcīgiem/

maznodrošinātiem atsevišķi dzīvojošiem, nestrādājošiem pensionāriem, per-

sonām ar invaliditāti (vieniniekiem). 

Projekts paredz precizēt pabalsta veselības aprūpei pensionāriem un personām 

ar invaliditāti noteikto kritēriju aktuālajā Noteikumu redakcijā, vērtējot nevis 

kopējos ģimenes ienākumus, bet gan ņemot vērā katras noteiktās mērķgrupas 

personas ienākumus, kas ir zemāki par 260 EUR. 

  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Projektā, salīdzinājumā ar spēkā esošo Noteikumu redakciju, ir papildinātas 

Ziemassvētku pabalsta saņēmēju mērķgrupas, nosakot, ka minēto pabalstu var 

saņemt: 

trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes ar bērniem – 50 euro par katru bērnu, uz 

pabalsta pieprasītāja iesnieguma pamata, iesniedzot Sociālajā dienestā izziņu 

no mācību iestādes par bērnu no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās; 

vienas atsevišķi dzīvojošas, nestrādājošas personas ar invaliditāti vai pensio-

nāri, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss – 50 euro, 

uz pabalsta pieprasītāja iesnieguma pamata. 

Papildus, projekts paredz: 

- palielināt pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejā personām, kuras sasniegušas 

80., 85., 90., 95. gadu vecumu no 20 EUR uz 40 EUR; 

- pabalstu veselības aprūpei medicīnisko pakalpojumu apmaksai, kuru piešķir 

vienu reizi gadā līdz 50 euro apmērā katram nestrādājošam pensionāram vai 

personai, kurai ir noteikta invaliditāte, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 

260 euro. 

3. Informācija par plā-

noto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budže-

tu 

Projektā noteiktajām mērķgrupām Ziemassvētku pabalstos 2017.gada decem-

brī paredzēts izmaksāt aptuveni 164 personām 8200 EUR apmērā (2017.gada 

budžeta ietvaros); 

2018. gada budžeta plānā plānotie līdzekļi pabalstiem nozīmīgā dzīves jubile-

jā sastāda 3630 EUR. 

2018. gada budžeta plānā plānotie līdzekļi pabalstu-  veselības aprūpei pensi-

onāriem un personām ar invaliditāti - izmaksām sastāda 10000 EUR. 

4. Informācija par plā-

noto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teri-

torijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par ad-

ministratīvajām pro-

cedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašvaldības 

Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši 

Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

Kārsavas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja 

I.Silicka 
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„TEHNISKĀS JAUNRADES DIENA” KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ 

Piektdien, 1.decembrī ESF 

projekta 8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispā-

rējās un profesionālās iz-

glītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta  pasākumu plāna ietva-

ros Kārsavas vidusskolā tika organizēta „Tehniskās jaunrades diena. 

” 

Sadarbībā ar SIA „ASPIRED” komandu, kura jau vairākus gadus ir 

viena no starpdisciplināri praktisko darbu organizatoriem un izstrādātā-

jiem Latvijā, Kārsavas vidusskolā tika organizētas tehniski radošās dar-

bnīcas visiem skolas 1.-8. klašu skolēniem.  

Visas dienas garumā skolēni darbojās astoņās tehniski radošajās dar-

bnīcās, kurās, pašiem aktīvi iesaistoties, bija iespēja atraktīvi izglītoties, 

veidot komandas garu, attīstīt sacensību prieku, kas kopumā veicināja 

skolēniem interesi par tehniskajām jomām, kas mūsdienās ir perspektīvas.  

1.-4. klašu skolēniem bija iespēja izgatavot sev flaberi un kaleidosko-

pu. 5.-8. klašu skolēni izgatavoja kosmiskās raķetes, kuras nodarbības bei-

gās pašrocīgi tika 

“palaistas kosmosā,” 

kā arī katram bija ļauts 

atkārtot pasaulslaveno 

Edisona eksperimentu,  

mēģināt noskaidrot, kā 

var nopelnīt miljonu ar 

elektrisko spuldzīti. 

Skolēni iepazinās ar 

tehniskām profesijām 

caur piedalīšanos dar-

bnīcu nodarbībās, izmēģināja savus spēkus un izvērtēja tajās piemērotību 

darbam. Katram bija iespēja izzināt piedāvāto profesiju saturu un ikdienu, 

uzzināt par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un nosacījumiem veik-

smīgas karjeras veidošanai! 

 
Vaira Šicāne 

pedagogs karjeras konsultants  

Vai Ingas Tropas “Dvēseļu utenis”, ko izrādīja  "Dirty Deal Teat-

ro" (Rīga) 21.novembrī teātra studijā “Joriks”, ir saistīts ar Aleksan-

dra Grīna “Dvēseļu puteni”? Šādu jautājumu, lielajā drūzmā gaidot 

izrādi, uzdeva katrs sev un draugam. Vārds "utenis" izrādās nozīmē - 

lietotu mantu sīkumtirgus, tātad - ar romānu nav nekāda sakara. 

Nezi-

ņa un 

intere-

se par 

šo iz-

rādi 

radīja 

vieglu 

šoku, 

kad 

atvē-

rās 

priekškars un mēs visi ieraudzījām uz skatuves saliktos ledusskapjus. Vir-

tuves tehnika un televizori uz tiem radīja intrigu. Zālē bija dzirdami čuksti, 

kas apklusa līdz ar skaļām, dažādām tautībām raksturīgām dziesmām un 

ledusskapju “sarunāšanos”. Kad virs ledusskapjiem ieslēdzās televizori un 

parādījās cilvēku lūpas, izrāde kļuva vieglāk uztverama. Uz mirkli radās 

izmisums. Vai tad visa izrāde būs tāda? Bet tad viens izbrīns nomainīja 

otru, mijoties ar smiekliem un pārsteigumu, kas radās, kad jaunie aktieri 

kāpa ārā no ledusskapjiem. Izrādē liela nozīme ir kamerai un tās pārraidīta-

jam attēlam televizorā. 

Lugas darbība notiek dzīvokļa, ko īrē seši Latvijā dzīvojošie dažādu 

tautību studenti, virtuvē. Aktieri katrs slēpjas savā rāmī jeb Pamelas Butā-

nes radītajā telpā izmantotajos ledusskapjos - komforta zonā, kurā zināma 

un pieļaujama vien pašam sava taisnība. Katrs no viņiem aizstāv savu vie-

dokli un nepiekāpjas otram, līdz ar to notiek nemitīgi strīdi. Tie nav ikdie-

nišķi, jo varoņi savus priekšstatus viens par otru veido nevis reālajā sa-

dzīvē, iepazīstot vienam otru, bet no savu tēvu, vectēvu un pat vecvectēvu 

nostāstiem. Jaunieši nestrīdējās par to, kurš uzvarēja vai zaudēja karā, tas 

vairāk bija stereotipu (čigāni- zagļi, vācieši-slepkavas, krievi-okupanti utt.) 

bums, kurš aizvien vairāk pieauga, līdz beidzot norima, kad atainotā ballīte 

sasniedza kulmināciju. Varbūt kādam liksies, ka tas bija par traku, bet uzska-

tu, ka tieši šāds mūsdienu problēmu pasniegšanas veids piesaista jaunatnes 

uzmanību. Izrāde lika pārdomāt to, ka ierobežojam sevi ar tik daudziem stere-

otipiem un tas nav labi. Tā radīja pārdomas, kas pārvērtās diskusijā pēc izrā-

des.  

Izrāde, kas jau ar nosaukumu “Dvēseļu utenis” vien radīja tik daudz jautāju-

mu, nevarēja atstāt vienaldzīgu. Paldies koledžas vadībai, kura atbalstīja literā-

rā pulciņa dalībnieku vēlmi- apmeklēt teātra izrādi. Paldies pulciņa vadītājai 

Intai Miņinai. 

Dace 4.finansistu grupas audzēkne Malnavas koledža  

„DVĒSEĻU UTENIS” KĀRSAVAS NOVADA SKOLĒNI PIEDALĀS 

NACIONĀLAJĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBĀ  

Lai pilnveidotu bērnu lasīšanas prasmes un sekmētu interesi par 

lasīšanu, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) šogad uzsākusi 
jaunu lasīšanas kampaņu  - Skaļās lasīšanas sacensību.  11 – 12 

gadus veci 5. un 6. klašu skolēni visā valstī piedalās aizraujošos 
konkursos savās skolās un bibliotēkās, lai pretendētu uz lasīšanas 

čempiona titulu. Lasīšanas sacensības norisināsies 3 kārtās. Pirmā 

kārta jau sākusies reģiona skolās un bibliotēkās un norisināsies 
līdz decembra vidum. Labākie sacensību dalībnieki nākamā gada 

martā piedalīsies reģiona pusfinālā Ludzā, bet nacionālais fināls 
notiks Rīgā, LNB. Uz to dosies viens reģionālais uzvarētājs. Valsts 

fināls būs krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa lasīšanas čem-

piona klase. 

Arī Kārsavas novada skolas atsaucās uz novada bibliotēku aicināju-
mu un mudināja bērnus piedalīties konkursā. Lasīšanas sacensības jau 
notika Kārsavas vidusskolā un Salnavas pagasta bibliotēkā, bet  Mež-

vidu pamatskola vēl gatavojas konkursam.  

Kārsavas vidusskolā uz sacensībām bija ieradušies 13 dalībnieki, 
kuru lasīšanas meistarību vērtēja žūrija, kurā bija pārstāvji no Kārsavas 

pilsētas bibliotēkas un skolas. Bērni iepazīstināja ar  izvēlēto grāmatu, 
īsi pastāstīja grāmatas sižetu un tad nolasīja no tās fragmentu, cenšoties 
ieinteresēt klausītājus. Šoreiz labāk tas izdevās Amandai Silickai, Va-

lērijai Djubko, Sabīnei Poikānei, Sintijai Ruskulei un Andim An-
cānam.  

Salnavas pamatskolas skolēni savas lasītprasmes demonstrēja vietējā 
pagasta bibliotēkā, kur omulīgā atmosfērā noskaidroja savus labākos 

lasītājus. Žūrija atzina, ka labāk veicās Tomam Naglim, Marijai Skan-
galei, Kasparam Gabranovam un Ričardam Gabranovam. 

Vēlēsim veiksmi mūsu novada skolēniem turpmākajās konkursa kār-
tās un kādam no viņiem kļūt par Valsts Lasīšanas čempionu! Uzvarē-
tājs saņems oficiālu trofeju (kausu) skolai, kas nākošajā gadā ceļos tā-

lāk. Viņš saņems arī individuālu balvu un dāvanu kartes, ko varēs iz-
mantot, lai iegādātos grāmatas. Valsts čempions uz gadu tiks iecelts 
par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju. 

Liels paldies visiem dalībniekiem, kuri piedalījās sacensībās, sekmē-

jot interesi par lasīšanu un grāmatām savu vienaudžu vidū. 

Inta Jurča 
Kārsavas novada bibliotēku koordinatore  
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KĀRSAVAS NOVADA FUTBOLISTES IR STARP LABĀKAJĀM LATVIJAS 
FUTBOLA KOMANDU SPĒLĒTĀJĀM 

Piektdienas, 24. novembra, vakarā Bellevue Hotel Rīga viesnīcā notika tradicionālais sie-

viešu futbola sezonas noslēguma pasākums, kurā tika godinātas aizvadītās sezonas koman-

das, labākās spēlētājas, tiesneses un citi laureāti. 

Pasākumā tika prezentēta arī sieviešu futbola 1. līgas simboliskā izlase, kurā ir apvienotas labā-

kās Latvijas futbola komandu spēlētājas. Simboliskajā izlasē iekļautas arī divas kārsavietes Lāsma 

Nagla un Elīna Caune. 

Komandas sastāvs: Sofja Ņesterova (BFC Daugavpils), Elīna Caune (Rēzeknes BJSS/SK Pro-

gress), Ligita Tumāne (Rēzeknes BJSS/SK Progress), Renāte Gaugere (AFA Olaine), Ērika Gri-

cienko (Rīgas Futbola skola-2), Diāna Skribina (BFC Daugavpils), Anna Marija Valaka (Rīgas 

Futbola skola-2), Lāsma Nagla (Rēzeknes BJSS/SK Progress), Laura Sondore (Rēzeknes BJSS/

SK Progress), Diāna Suvitra (Rīgas Futbola skola-2), Anastasija Fjodorova (Rēzeknes BJSS/SK 

Progress). 

 
Inese Krivmane 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

24. novembrī Ludzas novada Sporta skolas 

atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās tel-

pās vispārizglītojošām skolām. 

2003.-2004.g. dzimušie 

Darija Ločmele: 1000m – 1.v., 2000m sporta 

soļošana – 1.v. 

Viktorija Krišāne: 1000m – 2.v., 2000m sporta 

soļošana – 2.v., trīssoļlēkšana – 1.v. 

Ilvija Nagle 300m – 3.v. 

Junora Strķča 1000m – 3.v. 

Nikita Jakimovs: 1000m – 2.v., 300m – 3.v. 

2001.-2002.g. dzimušie 

Vivita Krišāne: 2000m sporta soļošana – 1.v., 

trīssoļlēkšana – 1.v. 

Roberts Rancāns augstlēkšana – 2.v. 

Ronalds Stanislavskis 2000m sporta soļošana – 

2.v. 

1999.-2000.g. dzimušie 

Sofija Ločmele: 1000m – 1.v., 300m – 1.v. 

Linda Kiščenko: 1000m – 3.v., 300m – 2.v. 

Ēriks Starodumovs: 1000m – 1.v., 300m – 1.v. 

Ardis Rudzīts: trīssoļlēkšana – 2.v., tāllēkšana 

– 2.v. 

Edgars Gadžega 2000m sporta soļošana – 2.v. 

Arnis Gutāns 1000m – 3.v. 

Treneris: Viktorijs Krišāns 

22. novembrī Ludzā notika Starpnovadu kausa izcīņa basketbolā vidusskolu grupā 10.-12. klasēm, kurā piedalījās arī Kārsavas vidusskolas basketbo-

listi. Jaunietes – 2.vieta, Jauniešu komandai – 1.vieta (Ēriks Starodumovs, Ardis Rudzītis, Dāvis Blaus, Ritvars Pundurs, Renārs Orinskis, Aivis 

Ločmelis, Dans Kazimirs Valeniks, Arnis Gutāns, Edgars Gadžega, Ivo Burmeisters) 

Sporta skolotājs: Viktorijs Krišāns 

 

1. decembrī Kārsavā notika Starpnovadu kausa izcīņa basketbolā vidusskolu grupā 8.-9.klasēm, kurā piedalījās arī Kārsavas vidusskolas basketbolisti. 

Meitenes komanda – 2.vieta, zēnu komandai – 3.vieta 

Sporta skolotājs: Viktorijs Krišāns 

Henrihs Gabrāns 

Malnavas pag. 

Vladimirs Larionovs 

Mērdzenes pag. 

Mihails Borisovs 

Goliševas pag. 

Lidija Jakovļeva 

Goliševas pag. 

Marija Kivle 

Salnavas pag. 

Gaļina Kravčenko 

Kārsava 

 

Valentīna Skrima 

Malnavas pag. 

Jānis Stalidzāns 

Kārsava 

Pēteris Stiuriņš 

Kārsava 

Antoņina Zeiļuka 

Kārsava 

Antonina Apše 

Kārsava 

Janina Bērziņa 

Kārsava 

 

Arturs Korkls 

Kārsava 

Ņina Mihailova 

Kārsava 

Ludmila Mikuča 

Salnava 

Marija Orupe 

Malnava 

Anna Gutane 

Kārsava 

Veronika Gutāne 

Mežvidi 

 

Antoņina Melne 

Kopči 

Marijanna Kalniņa 

Kārsava 

Emīlija Kaupuže 

Malnavas pag. 

Tekla Ločmele 

Salnavas pag. 

Marija Medne 

Kārsava 

Zinaīda Ostrovska 

Malnavas pag. 

Klementīna Svirska 

Mērdzenes pag. 

SVEICAM DECEMBRA CIENĪJAMA GADA GĀJUMA JUBILĀRUS 

Lai gadu ritums nāk ar sirdsmieru, lai priecē tuvu un mīļu cilvēku tuvums, lai dzīves spars, veselība un dzīvesprieks turpmākajiem gadiem!  
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IDEJU KONKURSI IEDZĪVOTĀJIEM 

2018. gads ir īpašs ne tikai ar valsts simtgades svinībām, bet arī ar 

Kārsavas pilsētas 90 gadu jubileju. Tādēļ, Kārsavas novada dome  

sadarbojoties ar jaunatnes lietu speciālistiem, aicina iedzīvotājus pie-

dalīties ideju konkursā. Tā mērķis ir veicināt Kārsavas novada un tā 

simbolikas atpazīstamību, atbalstot un izstrādājot Kārsavas novada 

iedzīvotāju iniciatīvas vienota vizuālā tēla veidošanā. 

Konkurss ietver 3 kategorijas – “Kārsavas novada pateicības rakstu iz-

veide”, “T-kreklu dizainu izstrāde” un “Kārsavas novads pošas valsts 

simtgadei un pilsētas 90 gadu jubilejai”. Kārsavas novada iedzīvotāji ir 

aicināti iesniegt savas idejas reprezentatīvo materiālu izveidei, kā arī ide-

jas Kārsavas pilsētas vai sava pagasta svētku noformējuma izveidei. Labā-

kie darbi tiks apbalvoti. 

Vairāk informācijas iespējams iegūt rakstot uz epastu: sol-

vits2@gmail.com ar norādi –“Ideju konkursam”. Nolikumi atrodami Kār-

savas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv 

Solvita Dzērkale 

jaunatnes lietu speciāliste 

Samazinoties pasažieru plūsmai, no 2017. gada 11. decembra tiks 

veiktas izmaiņas SIA Ludzas ATU apkalpotajā maršrutā Nr.6592 

Kārsava–Goliševa. 

Maršrutā Nr. 6592 “Kārsava – Goliševa”: 

  slēgts reiss Nr.01 plkst. 07.05 no Kārsavas AO; 

  slēgts reiss Nr.02 plkst. 07.40 no pieturvietas “Goliševa”; 

  slēgts reiss Nr.05 plkst. 15.40 no Kārsavas AO; 

  slēgts reiss Nr.06 plkst. 16.10 no pieturvietas “Goliševa”; 

  reisam Nr.07 plkst. 07.05 no Kārsavas AO noteiktas izpildes dienas 

visu gadu otrdienās, ceturtdienās, svētku dienās nekursē; 

  reisam Nr.08 plkst. 07.40 no pieturvietas “Goliševa” noteiktas izpil-

des dienas visu gadu otrdienās, ceturtdienās, svētku dienās nekursē; 

  reisam Nr.09 plkst. 15.40 no Kārsavas AO noteiktas izpildes dienas 

visu gadu otrdienās, ceturtdienās, svētku dienās nekursē; 

  reisam Nr.10 plkst. 16.10 no pieturvietas “Goliševa” noteiktas izpil-

des dienas visu gadu otrdienās, ceturtdienās, svētku dienās nekursē. 

Turpmāk autobuss, kas no Kārsavas autoostas darbadienās skolēnu mā-

cību gada laikā izbrauca plkst. 7.05 un 15.40, bet no pieturvietas Goliševa 

– plkst.7.40 un 16.10, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās katru 

dienu, bet tikai otrdienās un ceturtdienās. Šie reisi tiks izpildīti visa gada 

garumā, izņemot svētku dienas. 

IZMAIŅAS AUTOBUSA MARŠRUTĀ KĀRSAVA – GOLIŠEVA 

IZMAIŅAS DOKUMENTU IESNIEGŠANAI VIENKĀRŠOTĀS ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI 

Iedzīvotājiem vienkāršotās satiksmes atļaujas (vīzas) saņemšanai ir jāie-

sniedz šādi dokumenti: 

  derīgs ceļošanas dokuments (gadījumā, ja pase tiks mainīta pēc 

iekļaušanas sarakstos – dokumenti Krievijas vīzu centrā Daugavpilī 

netiks pieņemti); 

  aizpildīta vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieteikuma anketa; 

  apliecinājums par nekustamo īpašumu pierobežas teritorijā/radinieka 

apmeklējumu/ radinieku apbedījumu vietu apmeklējumu/medicīniskās 

palīdzības saņemšanu/piedalīšanos kultūras, izglītības vai sporta pasāku-

mos/piedalīšanās reliģiskos rituālos/regulāra kontaktu īstenošana saimnie-

ciskas darbības jomā, pamatojoties uz attiecīgiem līgumiem bez tiesībām 

strādāt. 

Termiņš līdz kuram šobrīd iespējams pieteikties vīzai ir 15. decembrim, 

dokumenti iesniedzami Kārsavas novada pašvaldības kancelejā pie sekre-

tāres. 

VUGD AICINA ADVENTES LAIKĀ NEAIZMIRST PAR DROŠĪBU! 

Ir pienācis gada klusākais un mierpilnākais laiks, kad teju ikkatrā 

mājā, birojā vai veikalā uz galda tiek likts adventes vainags ar svecī-

tēm. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika 

liecina, ka ik gadu šajā laikā tieši no bez uzraudzības atstātas iedegtas 

sveces izceļas vairāki ugunsgrēki. Sagaidot pirmo adventes svētdienu, 

VUGD atgādina vairākus drošības padomus, lai no mazas svecītes ne-

izceltos liels ugunsgrēks. 

Pagājušajā gadā Adventes laikā ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 19 ugunsgrē-

kus, kuri izcēlās dēļ degošas svecītes adventes vainagā vai Ziemassvētku 

eglītē, vai arī ugunsgrēks bija izcēlies no bez uzraudzības atstātām dego-

šām svecēm. Dzīvojamās telpās dzēsti 14 ugunsgrēki, virtuvē divi, bet 

tirdzniecības telpā – viens. 2016.gadā šādos ugunsgrēkos cieta pieci cilvē-

ki, bet četri tika izglābti. Savukārt šogad līdz decembrim reģistrēti jau 15 

šādi ugunsgrēki, kas izcēlušies bez uzraudzības atstātu sveču dēļ. 

Lielākoties adventes vainagi sastāv no degtspējīgiem materiāliem un tie, 

līdzīgi kā telpās novietotas Ziemassvētku eglītes, viegli aizdegas no bez 

uzraudzības atstātas sveces liesmas. Lai degoša svece neizraisītu uguns-

grēku, VUGD aicina ievērot drošības padomus: 

  pirms sveces aizdegšanas, tā jāatbrīvo no visa veida iepakojuma un, 

ja klāt ir pievienota lietošanas instrukcija, tā jāizlasa; 

  sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas; 

  degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc vienmēr pārliecinieties, 

ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lietām: 

audumiem, mēbelēm, aizkariem u.c; 

  nenovietojiet sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz televi-

zoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem; 

  nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču 

aplikācijām, svečturiem, stiklu, jo karstuma ietekmē tie var saplīst; 

  uzmaniet, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vie-

tā; 

  neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodo-

ties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka sveces ir nodzēstas; 

  neievietojiet sveces adventes vainagā tieši uz degtspējīgiem priek-

šmetiem, bet iestrādājiet vainagā stabilus un nedegošus sveču turētājus; 

  atcerieties, ka dekoratīvās želejveida sveces ar dažādiem dekorēju-

miem nav paredzētas dedzināšanai; 

  atcerieties, ka svecītes dedzināt eglītē ir ļoti bīstami un no tām viegli 

var uzliesmot pati egle vai tās dekorācijas. 

Lai Adventes laiks paietu mierīgi un neizceltos ugunsnelaime, VUGD ai-

cina iedzīvotājus adventes vainagos sveces neizmantot vai arī tās nededzi-

nāt. 

Gadījumā, ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mā-

jas rotāšanai izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, atcerieties, ka: 

  pirms elektrisko rotājumu/virteņu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukci-

ju un aplūkojiet marķējumu uz virteņu iepakojuma. Ja ieraudzīsiet tādu 

apzīmējumu kā mājiņa ar klāt pievienotu paskaidrojumu angļu valodā “for 

outdoor use”, tas nozīmē, ka šis rotājums būs piemērots eglītes greznoša-

nai pagalmā vai mājas fasādei; 

  Iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spul-

dzītes neizturēs gaisa temperatūru un sabojāsies; 

  ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinie-

ties, vai tās nav bojātas. 

Visiem Latvijas iedzīvotājiem VUGD novēl drošu, mierīgu un saticīgu 

Adventes laiku! Neaizmirstiet, ja tomēr notikusi nelaime un ir nepiecieša-

ma operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas 

palīdzības izsaukumu numuru 112! 
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Janīna Jakovļeva  

1926 - 11.11.2017 Kārsava 

Lilija Kaša 

1964 - 10.11.2017 Kārsava 

Alberts Kopeiko 

1950 - 07.11.2017 Malnavas pagasts 

 

Janīna Kroiča 

1938 - 22.11.2017 Mežvidu pagasts 

Ainārs Ločmelis 

1967 - 15.11.2017 Salnavas pagasts 

Vera Maksenkova 

1926 - 04.11.2017 Malnavas pagasts 

 

Ņina Naļivaiko 

1930 - 11.11.2017 Kārsava 

Aleksandrs Tarasovs 

1948 - 02.11.2017 Kārsava 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā novembra mēnesī sastādīti 8 miršanas reģistri:  

IDEJU ĪSTENOŠANA MALNAVAS KOLEDŽĀ 

Viens no nozīmīgākajiem biznesa uzsākšanas pamatelementiem ir 

ideja -  ko, kāpēc un kādā veidā es gribu un varu piedāvāt sabiedrībai 

kā uzņēmējs. Mācību uzņēmumu dibināšana dod iespēju jebkuru ide-

ju realizēt, uzsākt biznesu un kļūt par jauniem uzņēmējiem. 

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmas īstenošana Latvijā no 

1991.gada Eiropas komisija atzinusi JAL par vienīgo pozitīvo iniciatīvu 

Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbī-

bas izglītību. JAL katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu Latvijas vajadzī-

bām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības daudzpusīgu programmu piee-

jamību daudziem jo daudziem tūkstošiem skolēniem visā Latvijā, visos 

izglītības līmeņos. 

Skolēnu mācību uzņēmums ir skolēnu dibināts uzņēmums, kurš mācību 

nolūkos veic praktisku komercdarbību skolā, pagastā, pilsētā. SMU dalīb-

nieki iegūst vērtīgu pieredzi, zināšanas un prasmes ne tikai darbojoties 

savā uzņēmumā, bet arī piedaloties gadatirgos, reģionālajos un vietējos 

tirdziņos dažādu pasākumu ietvaros. 

Šī gada oktobra vidū saņēmu uzaicinājumu un priekšlikumu piedalīties 

Uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē  „UZDRĪKSTIES  UZVARĒT„ 

25.oktobrī Ķīpsalas izstāžu hallē, Rīgā. Ar mācību iestādes vadības atbal-

stu šo konferenci apmeklējām ar SMU „Beauty miracle” (brīnišķīgs brī-

nums) 2 meitenēm – vadītāju Adriju Pauniņu un Sanitu Larionovu. Kon-

ferenci vadīja kolosāls šovmenis Renārs Zeltiņš. Atmosfēra visas konfe-

rences laikā bija tiešām iedvesmojoši interesanta. Savus veiksmes stāstus 

demonstrēja spilgti runātāji-ievērojamas Latvijas personības. Kā, piemē-

ram, Finanšu ministre Daina Reizniece-Ozola, Aerodium īpašnieks Ivars 

Beitāns, Ēriks Stendzenieks, kurš darbojas Latvijas reklāmas industrijā un 

daudzi citi. Audzēknes Adrija un Sanita:„ Patika, bija ļoti interesanti, vēr-

tīgi un noderīgi!” 

Šajā 2017./2018.mācību gadā savas idejas realizēt ir uzsākuši veseli 3 

mācību uzņēmumi..Izmantojot pagājušajā gadā gūto pieredzi citā skolēnu 

mācību uzņēmumā Adrija Pauniņa uzņēmās vadīt mācību uzņēmumu 

SMU  SIA  „BEAUTY MIRACLE” kopā ar sava kursa - 3.finansistu gru-

pas audzēknēm  Sanitu Larionovu un Valentinu Meškovsku. Viņu uzņē-

muma darbības virziens  - stikla gleznu izgatavošana un tirdzniecība. 

Enerģiskā un mērķtiecīgā 2.finansistu grupas audzēkne Lita Dīce vienā 

personā darbojas savā izveidotajā SMU „DĀVINĀŠANAS PRIEKS„ ar 

darbības virzienu – Svētku kartiņu izgatavošana un tirdzniecība. 

Lita jau paspēja gūt pirmos augļus un gandarījumu savām prasmēm, 

piedaloties Malnavas koledžā pirmajā tirdziņā – pasākumā Latvijas 

99.gadadienas atzīmēšana. Jāatzīmē, ka gandrīz visas viņas roku izgatavo-

tās kartiņas tika pārdotas. Gūta pirmā pieredze, sajusta naudas „garša”, 

saņemti uzmundrinājumi un padomi un protams veiksmes vēlējumi turp-

māk, gatavojoties nākošajam Ziemsvētku tirdziņam. 

Trešo SMU SIA  „EKOKOKS” nodibināja, vada un pats darbojas talan-

tīgs jaunietis Egils Ločmelis, kurš mācās 1.kursā IP „Lauksaimniecība” 

Viņš savas spējas, prasmes un hobiju ir izkopis jau krietni agrāk, t.i. mā-

coties Baltinavas vidusskolā. Interese par koka izstrādājumiem ir sirds 

lieta. Gaidīsim ar ko viņš mūs pārsteigs Ziemassvētku tirdziņā. 

Es ,kā SMU  konsultante esmu pārliecināta, ka visi  dalībnieki, darbojo-

ties no sirds savos uzņēmumos, iegūs daudz vērtīga un noderīga – zināša-

nas uzņēmējdarbībā, pārdošanas prasmes, darbošanos komandā, pieredzi 

saskarsmē, organizēšanā, iespēju parādīt savas prasmes, spējas, radošo 

izdomu. 

Paldies Malnavas koledžas vadībai par ieinteresētību SMU kustībā, par 

atbalstu mācību uzņēmumu darbības nodrošināšanā. 

Jāatzīst, ka ne jau tikai iegūtā pieredze ir svarīga. Paša nopelnīta nauda 

paša dibinātā uzņēmumā, paša rokām darināts produkts – tā ir tāda ganda-

rījuma sajūta, ko es novēlu izbaudīt katram SMU dalībniekam! 

Rita Žuka 

Malnavas koledžas ekonomikas skolotāja, 

Pedagoģijas maģistre, SMU konsultante 

PAŠVALDĪBA RŪPĒJAS PAR IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU 

Kārsavas novada pašvaldība, rūpējoties par iedzīvotāju informētī-

bu ,izdod informatīvo pašvaldības izdevumu "Kārsavas Novada Vēs-

tis", tajā tiek publicēta informācija par novadā notiekošo un aktuālo.  

Iedzīvotājiem drukātā veidā ik mēnesi ir pieejami 2001 eksemplārs 

"Kārsavas Novada Vēstis" izdevuma, tie tiek izplatīti pilsētā - SIA 

„Auseklis” (Vienības iela 97), SIA „INA S” (Vienības iela 46), SIA “Solo 

& partneri” (Vienības iela 67), „ELVI” (Vienības iela 72b), SIA 

„Triāda” (Miera iela 10a), aptieka „Veselības avots” (Teātra iela 12) un 

pagastos (bibliotēkās un pagastu pārvaldēs). Izdevumu iespējams lasīt arī 

digitālā formātā pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.  

Aicinām novada iedzīvotājus uzdot sev interesējošos jautājumus, uz ku-

riem atbildēs Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, izpild-

direktors Toms Voraklis vai konkrētās nozares speciālists.  

Atbildes uz jūsu jautājumiem tiks sniegtas informatīvajā izdevumā 

"Kārsavas Novada Vēstis", mājas lapā karsava.lv, vai Latgales Reģionālās 

Televīzijas raidījumā "Vakara saruna" par Kārsavas novada aktualitātēm.  

Jautājumus var uzdot pašvaldības mājas lapā: karsava.lv/sabiedriba, rak-
stot uz e-pastu dome@karsava.lv, sociālajos tīklos vai klātienē pašvaldī-
bā. 

Inese Krivmane 

sabiedrisko attiecību speciāliste 


